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AU § 5:26 Dnr. KS 2014/364 

Svar på motion nr 15/2014 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
HBT-certifiering av kommunala verksamheter 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i sin jämställdhetsplan satt tydliga 
mål och uppföljning för jämställdhet och lika rättigheter. 

Särskilt yttrande 
Mathias Lindow (FP) lämnar ett särskilt yttrande 
Anderas Lennkvist lyfter en mycket viktig fråga i sin motion. Ett Österåker där alla känner sig 
inkluderade (oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning) bygger på att vi 
från kommunen ständigt jobbar med värdegrunds frågor i våra verksamheter på enhetsnivå. 
När det gäller HBT-certifiering så tror jag det är ett intressant redskap i detta arbete, men jag 
tror det är mer lämpligt att börja med enhet per enhet istället för att som motionen 
förespråkar per verksamhetsområde och hela kommunen. 
Mathias Lindow (FP) 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist (V) har väckt en motion i Kommunfullmäktige 2014-12-15 innebärande att 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att HBT-certifiera den 
kommunala verksamheten med mål att hela Österåkers kommun i egenskap av arbetsgivare 
ska HBT-certifieras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-03-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till personalenhetens besluts förslag innebärande att 
motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i sin jämställdhetsplan satt tydliga 
mål och uppföljning för jämställdhet och lika rättigheter. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrand (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. AU § 5:26 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ' ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) I Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-05-06, § 5:26 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -



Ordförandeförslag 

Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-05-05 
Dnr KS 2014/364-100 

Svar på motion nr 15/2014 från Andreas Lennkvist, (V) - HBT-
certifiering av kommunala verksamheter 

Sammanfattning 

Andreas Lennkvist (V), har väckt en motion i Kommunfullmäktige 2014-12-15 där det föreslås att 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att HBT-certifiera den 
kommunala verksamheten med mål att hela Österåkers kommun i egenskap av arbetsgivare ska 
HBT-certifieras. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunen i sin jämställdhetsplan angett tydliga 
mål och uppföljning vad avser jämställdhet och lika rättigheter. Kommunstyrelsens kontor, 
personalenheten, anser att kommunen uppfyller de uppsatta målen att främja allas lika rättigheter 
och möjligheter i arbetslivet. 

Motivering 

Utifrån RFSL:s redovisning över HBT-certifierade verksamheter är det i dagsläget på enhetsnivå 
detta skett, inte övergripande. Detta gäller såväl kommuner som landsting. En HBT-certifiering sker 
i regel i grupper om max 25 personer. Detta eftersom utbildningen är processinriktad och bygger 
mycket på diskussioner och andra interaktiva övningar. RFSL:s pris för certifiering är 4160 kr per 
person, exklusive moms. Totalsumman för 1900 personer i Österåkers fall skulle landa på 7.904.000 
kr exkl.moms. Vår slutsats är - givet informationen ovan - att på ett övergripande plan luta oss mot 
kommunens jämställdhetspolicy och de mål som gäller lika rättigheter. Respektive enhetschef kan 
därutöver göra en bedömning om dennes enhet bedöms ha nytta av en HBT-certifiering och i så fall 
genomföra en sådan på enhetsnivå. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2015-03-06 

M i chaelrr I ercher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 

Fredrika Andersson Till Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/364-100 
Datum 2015-03-06 

Svar på motion nr 15/2014 från Andreas Lennkvist, (V) -
HBT-certifiering av kommunal verksamheter 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist, V, har väckt en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-
15, att föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för 
att HBT-certifiera den kommunala verksamheten med mål att hela Österåkers 
kommun i egenskap av arbetsgivare ska HBT-certifieras. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen i sin 
jämnställdhetsplan satt tydliga mål och uppföljning för jämnställdhet och lika 
rättigheter. 

Bakgrund 
Jämnställdhetspolicyn upprättas var tredje år. Österåkers kommun har i sin 
utgångspunkt i diskrimineringslagen och beskriver mål och åtgärder för att främja 
allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Planen vänder sig till samtliga 
medarbetare i kommunen och publiceras på intranätet för att finnas tillgänglig för 
alla. Måluppfyllelse utvärderas genom kommunens medarbetarundersökning eller 
motsvarande samt genom personalstatistik. 

Utifrån RFSLs redovisning över vilka verksamheter i Sverige som är HTB-
certifierade är det i dagsläget på enhetsnivå, inte på övergripande nivå, varken i 
kommuner eller landsting. Om någon av kommunens enheter bedömer sig ha 
nytta av att HBT-certifiera sig kan detta avgöras av respektive ansvarig. 

Förvaltningens slutsats 
Kommunstyrelsens kontor, personalenheten, anser att kommunen uppfyller våra mål 
att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet genom kommunens 

våra uppsatta lamnställdhetsmål. 

an-Olof Friman 
kommundirektör 

Fredrika Andersson 
Personalchef 



Motion 

Till Österåkers kommunfullmäktige 

HBT-certifiera den kommunala verksamheten 

Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det är därför viktigt att Österåkers 
kommun bemöter människor likvärdigt. HBT personer ska kunna känna sig trygga i 
sina kontakter med kommunen. RFSL har därför tagit fram en modell för HBT 
certifiering. Certifieringen innehåller såväl utbildningsmoment för all personal 
samt planmässig genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden samt 
återkommande uppföljningar. 

En HBT- certifieringen skulle innebära att personalen ges en möjlighet att 
reflektera över sitt eget förhållningssätt samt att bemöta Österåkersborna på ett 
kunnigt och värdigt sätt. Detta gäller skolor, förskolor, socialtjänst och vårdhem 
för att nämna några kommunala instanser. Enligt RFSL skulle det ta ca 6-8 
månader att genomföra processen. 

Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och att kommunens 
värdegrund kommuniceras till såväl personal som invånare samtidigt som vi gör 
vår kommun mer attraktiv för HBTQ personer att leva i. I RFSLs 
kommunundersökning för 2014 landar Österåkers kommun på plats 96 i 
rankningen som HBTQ vänligaste kommunen och ligger därmed under samtliga 
kommuner i länet. 

Bland de kommuner i regionen som redan certifierat ett flertal verksamheter 
återfinns bl.a. Täby kommun, Huddinge kommun och Stockholms kommun. 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen I uppdrag att arbeta för att HBT-
certiflera den kommunala verksamheten med mål att hela Österåkers 
kommun i egenskap av arbetsgivare ska HBT certifieras 

Andreas Lennkvist 
Vänsterpartiet i Österåker 


